Jag som bor i Skellefteå kommun mitt emot Pyhäjoki kommun vädjar till arbets- och
näringsministeriet i Finland att flytta Fennovoimas projekt att bygga ett kärnkraftverk
från i Pyhäjoki kommun till vid östra gränsen mot Ryssland.
Jag uppfattar att ni (statsrådet som representerar den finska staten) hursomhelst vill
uppföra ett nytt kärnkraftverk tillsammans med Ryssland. Ni har ändrat orsaken till att
ett nytt kärnkraftverk behövs (tidigare hade det varit för att minska energiberoende på
Ryssland men nu pratar ni om de positiva effekterna på samhällsekonomin i fråga om
både nationalprodukten och sysselsättningen). Ni har fuskat med att fixa inhemska
innehavandet (i somras förlängde ni deadline av bygglovansökan medan ni själv
dirigerade samla ihop inhemska innehavandet när Fennovoima inte hade kunnat göra
det själv). Och ni stödjer projektet med finansiering (åtminstone i form av stöd för
personalutbildning). Jag uppfattar att ni själva finska staten vill uppföra ett nytt
kärnkraftverk eftersom det är en gigantisk investering som framställer stora behöv av
både varor och arbetskrafter. Ni bryr er inte kärnkraftens långvariga risker inför dagens
ökade efterfrågan och sysselsättningar.
När en stat vill uppföra en kortsiktigt vinstinriktad investering inte är det förvånansvärt
att försiktigt säkerhetstänkande och förnuft lätt knuffas bort.
Jag kan helt enkelt inte lita på er. Jag tror att ni fortsätter stödja projektet föra fram
även om Fennovoima inte klarar kraven om tekniska säkerheter så som ekonomiska
stabiliteter.
Jag tycker att människorna ska satsa på förnybara energier i stället för kärnkraft som
kan resultera som Tjernobyl eller Fukushima, och jag önskar att ni allvarligt ställer
Fennovoima krav som behövs för att uppföra ett absolut säkert kärnkraftverk i stället
för att hjälpa Fennovoima fuska kraven. Men om ni ändå vill fortsätta uppföra ett nytt
kärnkraftverk för den positiva ekonomiska effektens skull samt för er utrikespolitikens
skull (att ni behöver samarbeta med Ryssland), vädjar jag till er att Fennovoimas
projektet ska flyttas till vid gränsen mot Ryssland i stället för vid Bottenviken.
Vi som bor vid Bottenviken på svenska sidan får enbart risker av uppförandet av ett
kärnkraftverk och ingen fördel av positiva ekonomiska effekter och därmed har rätt att
vädja detta. Vi vill bevara Bottenviken så väl som vår livsmiljö även för kommande
generationer från all risker från ett kärnkraftverk.
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